
 

Indie – Kerala

Pro skupiny od 4 osob cestujících společně máme
výhodnější skupinové ceny.

 
 
 

HLAVNÍ PROGRAM

Den 1.: Cochin
Půldenní prohlídka města Fort Cochin – Holandský palác Mattancherry, Židovská
synagoga, Kostel sv. Františka, Katedrála Santa Cruz, městská pláž. Večerní představení
Kathakali. 
Varianta1: Hotel Fragrant Nature 5 , typ pokoje Duke’s chambre 
Varianta2: Hotel Abad Attrium 4 , typ pokoje Superior Room A/c

Den 2.: Cochin – Munnar (150km/4hodiny)
Návštěva muzea na zpracování čaje 
Podvečerní procházka mezi čajovými plantážemi 
Varianta 1: Hotel Tall Trees Munnar 4 , typ pokoje Cinnamon Cottage 
Varianta 2: Hotel Silver Tips 4 , typ pokoje Executive Non A/c

Den 3.: Munnar
Krátká ranní treková tůra v okolí resortu. 
Jeep safari – přehradního reservoáru v Mattupetty, návštěva “eco Point”, sloní kemp,
projížďka mezi plantážemi, návštěva Tamil vesnice, picnic oběd s výhledem na skalní
útesy. 
Varianta 1: Hotel Tall Trees Munnar 4 , typ pokoje Cinnamon Cottage 
Varianta 2: Hotel Silver Tips 4 , typ pokoje Executive Non A/c

Den 4.: Munnar – Allepey – Marari Beach (170km/5 hodin) (20km/1
hodina)
Cesta z Munnaru do Allepey. Nalodění na Housebout ve 12hodin zahájení plavby s
obědem na palubě. Projížďka vodními kanály jezera Kumarakum. 
Přesun do Mararikulum a ubytování. 
Varianta 1: Hotel Carnoustie Ayurveda Beach Resort 5 , typ pokoje Akund Deluxe Villa 
Varianta 2: Hotel Abad Turtle Beach 3 , typ pokoje Beach Cottage A/c

Den 5.-6.: Marari Beach
Pobyt v resort s možností vyzkoušet Ayurveda procedury, fakultativně možnost výletů v
okolí 
Varianta 1: Hotel Carnoustie Ayurveda Beach resort 5 , typ pokoje Akund Deluxe Villa 
Varianta 2: Hotel Abad Turtle Beach 3 , typ pokoje Beach Cottage A/c

Den 7.: Marari – Munroe Island (100 km/3 hodiny)
Přesun do Kollam cestou návštěva ostrova Munroe. 
Projížďka na kánoji po zákoutích jezera Ashtamudi. 
Varianta 1: Hotel Munroe Island Lake Resort, typ pokoje Cottage A/c 
Varianta 2: Munroe Island Lake Cottage, typ pokoje Cottage A/c

Den 8.: Munroe Island – Palaruvi vodopády – (80km/2,5 hodiny) – Kollam
(80km/2,5 hod)
Návštěva Ekoturistického centra a Palaruvi vodopádů. Cesta do Kolam. 
Varianta 1: Přenocování v hotelu Raviz Kollam 5 , Superion room 
Varianta 2: Quilon Beach Resort 4 , typ pokoje Deluxe A/c

Den 9.: Kollam
Návštěva hinduistických chrámů v okolí. Návštěva domorodé vesnice s tradiční výrobou
surovin. 
Varianta 1: Hotel Raviz Kollam 5 m typ pokoje Superior room 
Varianta 2: Quilon Beach Resort 4 , typ pokoje Deluxe A/c

Den 10.: Kollam – Trivandrum – Kovalam (90 km/ 3 hodiny)
Cesta z Kollam do Kovalam. Zastavka v hlavním městě Keraly Trivandrum, prohlídka
centra, chrámu SreePadmanabha Swami Temple, Kanakakkunnu Palace a Kowdiar Palace.
V Kovalam návštěva starého pobřežního majáku Vizhinjam. 
Návštěva tří pláží v Kovalam. Pláž Lighthouse, pláž Eve, pláž Samudra. 
Návštěva kláštera Aazhimala Siva Temple. 
 
Varianta 1: Turtle on the Beach, typ pokoje Arabian view 
Varianta 2: Uday Samudra 4 , typ pokoje Deluxe A/c

Den 11.: Kovalam – Trivandrum (18 Km/ 35 mins)
Transfer z hotelu na letiště a odlet do Prahy

 

CENA ZAHRNUJE SLUŽBY ZA OSOBU:

Ubytování na 10nocí/11dní ve dvoulůžkovém pokoji se snídaní za osobu.
Transfery a okružní cesty klimatizovaným Force Traveler (7 sedadel pro 4 osoby, 12 sedadel
pro 6-8 osob, 17 sedadel pro 10 osob).
Anglicky mluvící průvodce na půldenní okružní cestu v Kochinu.
Vstupenky na představení Kathakali v Kochinu.
Jízda vozem Jeep do Kathakali a návštěva továrny na zpracování čaje.
4 hodiny plavby na houseboatu včetně oběda.
Jednodenní výlet do ekoturistického parku Thenmala a k Palavuri vodopádům.
Anglicky mluvící průvodce v Trivandrum.
Asistence na letišti při příletu a odletu.
Vstupné do památníků a muzeí na jeden vstup.
Lahev balené vody na den na osobu v průběhu transferu a okružní cesty.
Pojištění CK proti úpadku.

CENA NEZAHRNUJE:

Náklady osobní potřeby např. telefonní hovory, prádelna, nealkoholické a alkoholické
nápoje, strava, spropitné apod.
Portýr na letišti. Jiné poplatky, které nejsou uvedeny výše.
Zajištění víz – zajistíme za poplatek 3.270 Kč.
Poplatky za použití kamery v památnících. Všechny poplatky kalkulované separátně.
Letenku a letištní poplatky. Letenku zajistíme s leteckou společností dle výběru zákazníka.
S jedním nebo dvěma přestupy například ve městě Dubaj, Doha, Bombej, Madras, Abu
Dhabi (možná návštěva přestupní metropole).
Cestovní pojištění.
 
 
Itinerář je možné zkrátit nebo prodloužit na základě přání zákazníka. 
Je možné změnit kategorii hotelů, dokoupit polopenzi nebo další služby.

KERALA

Kerala, známá jako " Gods Own Country ", je kulturně bohatý stát v jižní Indii. Kerala se
nachází mezi pohořím Západní Ghát na východě a Arabským mořem na Západě. Tento
malý stát poskytuje kouzelný zážitek cestujícím z celého světa. Docela blízko města
odhalíme nedotčenou přírodu plnou zajímavé fauny a �óry, majestátně zvlněné kopce v
Munnaru a Vagamonu, nadčasovou krásu pláží v Kovalamu a Kuttanadu, nádherné
zátoky, vzrušující lesy a divoký život Thekkady a Silent Valley. Rozmanitost přírodních
scenérií, uchvátí pozorovatele svými barvami, svými exotickými vůněmi a totálně
rozdílnou mentalitou indického obyvatele… 
Kerala Vám pomůže cítit a omladit vaše tělo, duši a mysl.

Den 1: Cochin
Kochi, dříve známý jako Cochin, je známý jako královna Arabského moře, pyšní se jedním
z nejlepších přírodních přístavů světa. Cochin byl centrem světového obchodu s kořením
po mnoho staletí. Dnes je Kochi nejdůležitějším obchodním centrem Keraly. Skládá se z
několika ostrovů a poloostrovů a pevninské části Ernákulum. Tiché a příjemné historické
centrum se nachází na ostrovních čtvrtích Fort Kochi a Mattancherry. 
 
Program: Půldenní prohlídka města Fort Cochin. Legendární čínské rybářské sítě u
pobřeží. Návštěva Holandského paláce Mattancherry postaveného Portugalci v roce 1557
následně renovovaného v roce 1663. Původní nástěnné malby jsou možná
nejdochovalejší v Indii. Židovská synagoga postavená v roce 1568. Kostel sv. Františka
postavený roku 1510 františkánskými mnichy, je nestarší evropský kostel v Indii. Byl zde
pochován Vasco da Gama první Evropan, který našel námořní cestu do Indie, dokud jeho
ostatky nebyly přesunuty do Lisabonu. Katedrála Santa Cruz je jedna z osmi bazilik v
Kerale. Tento kostel je jeden z nejpůsobivějších kostelů v Indii. Návštěva Kochi beach. 
Večerní návštěva kulturního centra umění s přestavením tradičního tance Kathakali. 
Přenocování v hotelu Fragrant Nature Cochin.

Den 2: Cochin – Munnar (150km/4hodiny)
Rozlehlé čajovníkové plantáže obklopují klidné kopce, na kterých leží město Munnar.
Zdejší místa přitahují dobrodružné návštěvníky prahnoucí po paraglidingu, výstupu na
Anaimudi (nejvyšší vrchol jižní Indie) a túrách počínajících u soutoku tří horských řek.
Národní park Eravikulam vzdálený 15km je domovem neméně barevného života, včetně
ohroženého kozorožce Nilgiri Tahr, promyky rudé a 120 druhů ptactva. 
 
Program: Cesta do Munnaru. Scénická jízda do horské oblasti ve výšce skoro 1800 m.
Ubytování v hotelovém resortu, kde se můžete naladit na novou osvěžující atmosféru.
Návštěva Muzea čaje ve městě Munnar obklopeného čajovými zahradami – jediné
muzeum svého druhu popisující časově náročné metody zpracování čaje. Podvečerní
procházka čajovými plantážemi při západu slunce. Přenocování v Hotelu Tall Trees
Munnar.

Den 3: Munnar
Program: Krátká ranní treková tůra v okolí resortu. Jeep safari – návštěva přehradního
reservoáru v Mattupetty, vyhlídkového místa s panoramatickým výhledem na sousedící
stát Tamil Nadu, návštěva “eco Point” místo, kde jsou slyšet ozvěny, zahrada s kořením a
sloní kemp.

Den 4: Munnar – Allepey -Marari Beach (170km/5 hodin) (20km/1 hodina)
Pohádková vodní krajina v okolí jezera Kumarakom vás navrátí k přírodě. Nechte se
unášet na vlnách skrze vodní kanály stáčející a navíjející se podél drobných vesniček na
obou březích. Tento zážitek je tak nezapomenutelný, že jej opravdu nelze na vaší cestě
Keralou vynechat. Různé typy lodí nabízí i přenocování na palubě. 
 
Program: Ukončení pobytu v hotelu The Tall Three. Cesta k místu nalodění na Housebout
v Alleppay. Nalodění na Houseboat. Housbout je neoddělitelná součást života v Kerale,
tradiční loď je místně nazývána Kettuvallom. Vaše soukromá loď bude vybavena
koupelnou, obývacím pokojem, ložnicí, jídelnou a kuchyní, kde připraví váš oběd. 
V odpoledních hodinách přesun do Marari beach Village cca 15km. 
Přenocování v Carnoustie Ayurveda Beach Resort 5   
 
Marari Beach leží na dosud neobjeveném pobřeží mezi zátokami Allepay a kulturním
centrem Cochinu v centru Keraly. Je to ideální základna pro vaši dovolenou, která se
nachází 1,5hodiny jízdy od letiště Cochin a několik hodin jízdy od všech hlavních
turistických destinací Keraly. 
Pruh klidných rybářských vesnic, roztroušených podél pobřeží, zachovává v Marari
jedinečného ducha, kterého již ztratila jiná území. Na rozdíl od jiných turistických destinací
zde nedošlo k rozvoji pláže. Celou pláž mají pro sebe pouze místní rybáři, jejich tradiční
barevné dřevěné čluny a bohatá divoká zvěř, takže jste zde prakticky osamělí, abyste si
svými bosými nohami užívali nekonečný jemný bílý písek, živé zelené kokosové palmy,
chladný mořský vánek a blankytný oceán. 
Můžete si dopřát Ayurvedic masáž, které se důvěřuje již více než 3000 let jako bezpečné a
účinné metodě k dosažení úplného omlazení a úlevy od chronických bolestí. Vyberete si
masáže Ayurveda podle vlastní volby nebo na základě doporučení lékaře.

Den 5-6 : Marari Beach
Program: 2 volné dny v areálu hotelu. Jedinečná možnost si užít Ayurvedu, krásnou
rozlehlou písečnou pláž. 
Určitě se nebudete nudit, ale na přání je možné zajistit aktivity: návšta chrámu v okolí
např. Thiruvizha Sree Mahadeva Temple, návštěva baziliky St. Andrew's Basilica Arthunkal,
sportovní activita kayaking nebo návštěva stanice na pozorování ptactva. 
Přenocování v hotelu Carnoustie Ayurveda Beach resort 5

Den 7: Marari – Munroe Island (100 km/3 hodiny)
Program: Po snídani přesun do Kollam. Cestou návštěva ostrova Munroe ukryté perly v
mokřinách. Místo skýtá celkem 8 ostrůvků oddělených vodními kanály a jezírky. Hlavní
atrakcí zde jsou úzké vodní cesty, které nabízí jedinečné a klidné prostředí daleko od
chaosu moderního života. Dechberoucí a omlazující síla tohoto místa vás nadchne.
Projížďka na kánoji po zákoutích jezera Ashtamudi. 
Přenocování v hotelu Munroe Island Lake Resort

Den 8: Munroe Island – Palaruvi vodopády – (80km/2,5 hodiny) – Kollam
(80km/2,5 hod)
Program: Návštěva Palaruvi vodopádů, kde se můžete osvěžit a zkusit svou dovednost,
odolat proudu a dostat pod hlavní vodopád, není to tak jednoduché. Návštěva
Ekoturistického centra. 
Přenocování v hotelu Raviz Kollam 5

Den 9: Kollam
Program: Hotel Raviz s vyhlídkou na jezero Ashtamudi je uklidňující a příjemný zážitek.
30% hinduistického města je pokryté tímto proslulým jezerem. Ashtamudi jezero jako
pomyslná brána do nádherných zátok Keraly. Návštěva hinduistických chrámů v okolí. Do
některých chrámů je zákaz přístupu do vnitřních částí. 
Přenocování v hotelu Raviz Kollam 5

Den 10: Kollam – Trivandrum – Kovalam (80 km/ 1,30 hodin)
Program: Cestou z Kollam do Kovalam se zastavíme v hlavním městě Keraly Trivandrum,
prohlídka centra, chrámu SreePadmanabha Swami Temple jednoho z nejbohatších
klášterů světa. Kanakakkunnu Palace a Kowdiar Palace jsou jedny z posledních
královských insignií tohoto města, které připomínají bývalé království Travancore. Po
příjezdu do Kollam návštěva starého pobřežního majáku Vizhinjam. Maják se nachází na
35 metrů vysokém vrcholu Kurumkal, je vybudován z kamene s červenými a bílými pásy,
výšku 3.600m. 
Návštěva tří plážív Kovalam, které jsou od sebe odděleny skalními vyvýšeninami, podél
celého 17km dlouhého pobřeží a společně tvoří slavný půlměsíc pláže
Kovalam.stejnojmenné pláže a dalších 2 pláží Kovalam. Pláž Lighthouse je nejjižnější a
nejčastěji navštěvovanou pláží Kovalam. Pláž Eve více známá jako Hawa, je dalším místem
turistických aktivit, spatříte zde místní rybáře vydávající se na svůj lov. S vysokým skalním
výběžkem, klidnou zátokou a s modrou vodou vytváří tento plážový ráj jedinečný akvarel v
měsíční noci. Třetí pláž Samudra odděluje vysoký mys od jižní strany.Pláž Samudra nemá
tolik návštěvníků, je poklidná a nabízí příjemný odpočinek. Mělké vody, které se táhnou
stovky metrů, jsou ideální pro plavání. Pláže mají strmé údolí pokryté palmami a jsou
lemovány obchody, které nabízejí všechny druhy zboží a služeb. Západ slunce na pláži je
krásný zážitek. 
Návštěva kláštera Aazhimala Siva Temple.

Den 11: Kovalam – Trivandrum (18 Km/ 35 mins)
Program: Transfer z hotelu na letiště a odlet do Prahy

 
HLAVNÍ BODY PROGRAMU

Cochin

Cochin – Munnar

Munnar

Munnar – Allepey – Marari Beach

Marari Beach

Marari – Munroe Island

Munroe Island – Palaruvi vodopády
– Kollam

Kollam

Kollam – Trivandrum – Kovalam

Kovalam – Trivandrum
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CENA ZÁJEZDU

Varianta 1 hotely 4 a 5 : 40.000
Kč 
Varianta 2 hotely 4 : 25.000 Kč

Přehrát později Sdílet

Thekkady Tourist Destination
Přehrát později Sdílet
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